
Lähde tutustumaan 
Oslon ilmanlaatu- ja 

ilmastotyöhön 
26.-27.9.2019!

www.isy.fi



Mielenkiintoinen ja monipuolinen ohjelma järjestetään 
yhteistyössä 6Aika Hiilineutraalit ja resurssiviisaat 

yritysalueet –hankkeen kanssa : 

➢ Oslon ilmanlaadun haasteet

➢ Miten Oslossa varaudutaan ilmaston muutokseen? 

➢ Miten ajoneuvoliikenteen sähköistäminen etenee?

➢ Tutustumiskäynti latausasemalla 

➢ Miten sensoreita hyödynnetään ilmanlaadun 
seurannassa 5 eri kunnassa Norjassa?

➢ Koululaisten kanssa yhteistyössä hiukkassensoreiden 
rakentaminen ja niiden hyödyntäminen

➢ Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niiden 
kustannukset ja parhaiden sopeutumisstrategioiden 
arvioiminen

➢ Millainen on Oslon päästöttömän työmaan konsepti?

➢ Entä Oslon sataman päästöttömyyssuunnitelma?

Oslo on vuoden 2019 Euroopan vihreä 
pääkaupunki 2019.                                        
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Matkaohjelma torstai 26.9.2019

➢ Kokoonnumme Oslon lentokentällä klo 8:30 ja lähdemme 
yhdessä junalla kohti Oslon keskustaa

➢ Vierailu Oslon kaupunki, Kaupunkiympäristötoimisto
12:00 – 12:15: Tervetuloa ja esittely 
12:15 – 13:00: Oslo Euroopan vihreä pääkaupunki 
13:00 – 14:00: Ilmastotoimet Oslossa 
14:00 – 15:00: Ilmanlaatu Oslossa 
15:00 – 16:00: Vierailu sähköajoneuvojen latausasemalla 
ja ajoneuvoliikenteen sähköistämispolitiikka Norjassa. 

➢ Klo 19 Illallinen Oslon keskustassa
NILUN:n asiantuntija, tohtori Núria Castell seuranamme
Aiheena: sensorit ja niiden käyttö ilmanlaadun 
seurannassa. 
ISY tarjoaa illallisen. 
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Matkaohjelma perjantai 27.9.2019

Vierailu CICERO:ssa
aamupäivä

➢ Vierailu CICERO:ssa, joka 
on johtava 
ilmastonmuutokseen ja 
siihen liittyvien 
haasteisiin keskittyvä 
tutkimuslaitos.

➢ Ajankohtaisia esityksiä 
muun muassa 
ilmastonmuutoksen 
vaikutusten ja niiden 
kustannusten ja 
parhaiden 
sopeutumisstrategioiden 
arvioinnista. 

➢ Ciceroon voi tutustua: 
https://www.cicero.oslo.
no/en

➢ Itselle mielenkiintoisia 
aiheita voi vielä esittää 
ja voidaan selvittää, 
voisimmeko saada myös 
tästä aiheesta 
asiantuntijan tapaamaan 
matkaseuruetta

Vierailu Oslon kaupunki 
aamupäivä

➢Tutustumme Oslon 
päästöttömän työmaan 
konseptiin ja kuinka 
Bellona edistää  
ilmansuojelu- ja 
ilmastoasioita 
yhteistyössä kaupunkien 
kanssa erityisesti 
työmaiden osalta.

Vierailu Oslon Satama 

klo 13-16

➢Tutustumme Oslon 
sataman ilmansuojelu- ja 
ilmastotyöhön ja kuinka 
satamasta tulee nolla-
päästöinen vuonna 2030.

Aamupäivällä on kaksi kohdetta, joista voi valita kumpaan 
haluaa osallistua: 
• Ilmastonmuutoksen tutkimuslaitos CICERO
• Oslon kaupungin päästöttömät työmaat
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Omalla ajalla kannattaa tutustua Innovaatioviikon ohjelmaan: 
https://oiw.no/

Ilmoittaudu mukaan: https://isy.fi/opintomatkat/

Hinnasto: 
➢ Jäsenille ilmainen matkaohjelma. 
➢ Ei-jäsenen osallistumismaksu matkalle on 100 €.
➢ Ilmansuojeluyhdistys tarjoaa illallisen Oslon keskustassa 

torstai-iltana.

Jäsenyyteen liittyvissä asioissa ota yhteys ISY:n sihteeriin 
sähköpostitse sihteeri@isy.fi tai puhelimitse 045 133 5989. 
Jäseneksi voit liittyä myös: https://isy.fi/liity-jaseneksi/
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Ohjeita matkan- ja majoituksen varaamiseen: 
Jokainen osallistuja varaa itse lennot ja hotellin. 

Suositeltu hotelli: 
Scandic Grensen (n. 90e/yö) 
https://www.scandichotels.fi/hotellit/norja/oslo/hotelscandic-grensen

Lennot:
Helsingistä Osloon lentävät mm. 
➢ Finnair https://www.finnair.com/fi/fi
Lähtö: 26.9. Helsinki 7.35 – Oslo 8.05  
Paluu: 27.9. Oslo 17.15 – Helsinki 19.35 tai Oslo 20:25 – Helsinki 22:45 
➢ SAS https://www.sas.fi/
Lähtö: 26.9. Helsinki 7.30 – Oslo 8.10 
Paluu: Oslo 27.9. 18:20 – Helsinki 22:35 tai Oslo 18:50 – Helsinki 23:30
➢ Norwegian https://www.norwegian.com/fi/
Lähtö: 26.9. Helsinki 7.40 – Oslo 8.10  
Paluu: 27.9. Oslo 18:40 – Helsinki 23:15 tai Oslo 19:55 – Helsinki 22:20 

www.isy.fi

https://www.scandichotels.fi/hotellit/norja/oslo/hotelscandic-grensen
https://www.finnair.com/fi/fi
https://www.sas.fi/
https://www.norwegian.com/fi/


Linkit: 
➢ Oslon kaupunki: https://www.oslo.kommune.no/english/
➢ NILU – Norwegian Institute for Air Research: 

https://www.nilu.no/en/
➢ Oslon päästötön työmaa:  

https://www.oslo.kommune.no/english/politics-and-
administration/smart-oslo/projects/zero-emission-
construction-sites/#gref

➢ Bellonan päästötön työmaa: 
https://bellona.org/publication/zero-emission-construction-
sites-the-possibilities-and-barriers-of-electric-construction-
machinery

➢ Oslon sataman nollapäästösuunnitelma: 
https://www.klimaoslo.no/wp-
content/uploads/sites/88/2019/03/Action-Plan-Port-of-Oslo-
as-a-zero-emission-port.pdf

➢ CICERO Center for International Climate Research
https://cicero.oslo.no/en

➢ Innovaatioviikko: https://oiw.no/
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Lentopäästöjen kompensointi: 
➢ https://co2.myclimate.org/en/portfolios?calculation_id=1839

954
➢ Finnair: https://www.finnair.com/fi/fi/pushforchange
➢ SAS: https://www.sas.fi/en/sustainability/
➢ Norwegian: 

https://www.norwegian.com/en/about/company/corporater
esponsibility/environment/

Oslon Gardermoenin lentokentältä kulkee junia päärautatieasemalle 
(Oslo S)

➢ https://flytoget.no/en/
➢ https://www.nsb.no/en/our-destinations/oslo-gardermoen

Nähtävyyksiä: 
➢ Viikinkilaivamuseo: https://www.khm.uio.no/english/visit-

us/viking-ship-museum/
➢ Kon Tiki -museo: https://www.kon-tiki.no/
➢ Vigelandin patsaspuisto: 

https://www.visitoslo.com/en/product/?TLp=181601
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